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Bekäm sits och mjuk korg
Den mjuka sitsen är stabil och hållbar sam-
tidigt som den formar sig efter brukaren. 
Ryggbandet på neXus 3 är vändbart vilket 
möjliggör ett bekvämt sittande, både fram- 
ifrån och bakifrån, på rollatorn.  
Rollatorn neXus 3 kan stå självständigt i 
ihopfällt läge för att ta upp så lite utrymme 
som möjligt när den inte används.   
Inkluderad med rollatorn levereras till- 
behören steghjälp, ryggband och mjuk korg.  
Steghjälpen förenklar framkomligheten 
över trottoarkanter och den mjuka korgen 
med flera fickor skapar enkel förvaring.  
Som tillbehör finns också en rymlig hård 
korg, släpbroms och käpphållare.

Bästa möjliga gångergonomi 
Den patenterade kryssfällningen möjlig- 
gör stort gångutrymme vilket gör att  
neXus 3 erbjuder bästa möjliga  
gångmönster. Detta är mer skonsamt 
för både rygg och axlar. Rollatorn  
neXus 3 har låg vikt och är mycket lättman- 
övrerad samtidigt som den erbjuder  
maximal stabilitet. Tack vare vajer-
fria bromsar är det mindre risk för 
att fastna med vajrar i möbler och  
inredning i hemmet. 

Låg vikt och enkel att fälla ihop
Den patenterade kryssfällningen gör  
rollatorn väldigt enkel att fälla ihop och 
förvara. Den står också självständigt 
ihopfälld. Den mjuka korgen kommer som 
standard med rollatorn och kan fällas ihop 
tillsammans med rollatorn. 

Rollatorn neXus 3 är en modern, lättrullad och stabil rollator med 
snygg design. Den har en ramkonstruktion med kryssfällning vilket 
gör att det går snabbt och enkelt att fälla ihop rollatorn.

neXus 3

Låg vikt
Ryggband
Vajerfri



Tillbehör och funktioner 

Tekniska specifikationer

Lamp-kit
Hjälper dig och din rollator 

att synas i mörkret. 

Art. nr. 91091

Lås
För låsning av rollator. 

Art. nr. 91092

Reflex-kit
Hjälper dig och din rollator 

att synas i mörkret. 

Art. nr. 91090

Bricka
Underlättar förflyttning 

av saker.

Art. nr: 80702

Släpbroms
Förhindrar rullatorn att 

förflytta sig för snabbt och 

möjliggör en kontrollerad 

gånghastighet . Säljs i par. 

Art no: 4950

Käpphållare
Underlättar medtagandet 

av käppen. Art. nr: 80703

Korg
Underlättar vid inköp och 

utflykter. Maxvikt: 5 kg.

Art. nr: 4510

Ryggband
Ger ett stöd åt ryggen vid 

sittande. Ingår som stand-

ard med produkten. 

Reservdelskit, 

Art.nr:  90391

Steghjälp
Underlättar förflyttningen 

över hinder. Ingår som 

standard med produkten. 

Art.nr: 4879

Mjukkorg
Mjukkorg som kan fällas 

ihop med rollatorn.Korgen 

har ett lock med dragkedja.   

Inkluderat med produkten. 

Maxvikt: 5 kg

Art.nr 93280

Artikelnamn Art. nr. Min.  
handtags-
höjd höjd

Max. 
handtags-
höjd höjd

Sitthöjd Bredd Bredd mellan 
handtagen

Hjulstorlek Vikt Max. 
brukar-

vikt

neXus 3 extra låg 

med mjukkorg

470018 (Svart)
78 cm 86 cm 47 cm 61 cm 45 cm 20 x3 cm 7.7 kg 200 kg

neXus 3 låg med 

mjukkorg

470022 (Svart)
78 cm 93 cm 54 cm 61 cm 45 cm 20 x3 cm 7.8 kg 200 kg

neXus 3 standard 

med mjukkorg

470024 (Svart)
83 cm 101 cm 62 cm 61 cm 45 cm 20 x3 cm 7.8 kg 200 kg
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